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„Követlek, bárhová mégy... 
Uram, követlek téged, 

de engedd meg, hogy előbb...”

Van, aki jelentkezik, hogy keresz-
tény akar lenni, de nincs meg benne 
a kellő érettség, belátás, áldozat-
készség. Lelkesedését nem szabad 
letörni, de egyfajta becsületesség 
is megköveteli, hogy mielőtt jelent-
kezését elfogadnánk, feltárjuk előtte 
a Krisztus-követés nehézségeit is. 
Mi nem ígérjük Krisztus nevében, 
hogy aki kereszténnyé lesz, mente-
sül minden problémától: megol-
dódnak családi gondjai, gyógyulást 
nyer betegségéből, anyagi helyzete 
rendbe jön, mert a Krisztusnak való 
önátadás igazi jutalma nem a földi 
siker és érvényesülés, hanem az 
örök életben való részesedés, amely 
itt a földön egyfajta lelki békesség 

megtapasztalásában nyilvánul meg. 
Ez az egyetlen földi jutalma az 
önátadásnak, amelyet szent nők és 
férfiak példájának egész sora igazol. 
Mi is megszólíthatunk embereket. 
Jézus Krisztus felhatalmazásának 
birtokában nem csupán papoknak, 
hanem minden Krisztus- követőnek 
feladata és lehetősége, hogy meg-
szólítson legalább egyetlen embert, 
hogy az közelebb kerüljön Krisz-
tushoz, és merjen vállalkozni köve-
tésére.

A mi lelkes Krisztus-követésünk 
eleinte jórészt még csak elméletben, 
szép szavakban létezik. Amikor a 
helyzet élessé válik, s tovább már 
nem lehet halasztani a radikális 
döntést, kibúvót keresünk: „Engedd 
meg, hogy előbb...” Egyrészt komo-
lyan akarjuk követni Krisztusunkat, 
másrészt viszont valahogy félünk 
belekezdeni, s mindjárt találunk va-
lami éppen aktuális feladatot, amely 
mögé elbújva megszabadulhatunk 
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A hagyomány szerint: Amikor 
annak idején Rómában kitört az első 
keresztényüldözés, Péter apostol úgy 
gondolta, hogy jobb lesz elhagyni a 
várost, és távol lenni addig, amíg az 
üldözés meg nem szűnik. Alig hagy-
ta el Rómát, amikor az úton szembe 
jött vele az Úr Jézus. Péter megkér-
dezte tőle: „Quo vadis Domine?” 
Vagyis: Hová mégy Uram? Jézus így 
válaszolt: „Rómába megyek, hogy 
újra keresztre feszítsenek.” Péter erre 
elszégyellte magát és visszaindult a 
fővárosban maradt keresztény test-
véreihez. Majd nem sokkal ezután 
elfogták őt, és keresztre feszítették.

A főapostol megértette: ha eb-
ben a helyzetben is vállalná Krisz-
tus a kínhalált, akkor ő sem tehet 
másként. „Nem nagyobb a tanítvány 
mesterénél.” (Mt 10,24) – juthatott 

Péter eszébe Jézus korábban elhang-
zott kijelentése. S mivel szerette 

Urát, ezt háromszor is megvallotta 
a Genezáreti tónál, készségesen vál-

szent pÉter És szent pál apostolok ünnepe

az elkötelezettség vállalásának sú-
lyos terhétől.

Amikor Jézus nem engedi meg a 
családtól való elbúcsúzást, illetve a 
halottak eltemetését, valójában nem 
ezektől a fontos és társadalmilag is 
elvárt gesztusoktól tilt el bennünket 
(Elizeus próféta példája mutatja, 
hogy Isten megengedi a szülőktől 
való elbúcsúzást), hanem azt hang-
súlyozza, hogy földi dolgaink ren-
dezése nem kerülhet elébe Krisz-
tus ügyének. Az előbb és az azután 
nem jelenthetnek fontossági sor-
rendet; elintéznivalóink már mint 
Krisztus tanítványaira várnak ránk. 

A szív mélyén meghozott döntés 
arra kötelez, hogy ezentúl a leghét-
köznapibb dolgokat is kegyelmi 
szempontból, az Úr Jézussal való 
belső kapcsolat fényében mérjük fel 
és végezzük el. Ilyenformán egész 
életünk Krisztus felhívására adott 
válasszá alakul, s mindennapjaink 
azzá az oltárrá, amely a mennyei 
örök istentiszteletet idézi, és amelyen 
bemutathatjuk szívünk áldozatát, 
elővételezve az Isten által Krisztus-
ban nekünk készített örök lakomát.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység - Évközi idő
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lalta a vértanúságot. Emlékezzünk! 
Jézus kínszenvedése előtt Péter 
apostol szenvedélyesen ígérte, hogy 
inkább meghal, de mesterét nem 
fogja magára hagyni. Aztán mi lett 
belőle? A kakas megszólalása előtt 
háromszor tagadta meg Őt. Most 
azonban már más a helyzet. Az apos-
tolfejedelem már nem a szavaival, 
hanem a szívével szerette Krisztust. 
Ezért volt képes életét áldozni érte. S 
ezáltal valósult meg Jézus ígérete is: 
„ha megöregszel, kiterjeszted keze-
det és más övez fel téged, aztán oda 
visz ahová nem akarod. E szavakkal 
jelezte (Jézus), hogy milyen halállal 
fogja megdicsőíteni az Istent.”(Jn 
21,18-19)

Másik ünnepeltünkről Pál apos-
tolról is elmondható mindez. Ő is 
szívből szerette az Úr Jézust. És mi-
vel bizonyította ezt? Saját bevallása 
szerint:„Börtönbe többször vetettek, 
módfelett sok verést kaptam, sok-
szor forogtam halálveszélyben.(…) 
Háromszor megbotoztak, egyszer 
megköveztek; háromszor szenved-
tem hajótörést.(…) Fáradtam és kín-
lódtam, sokat virrasztottam; éheztem 
és szomjaztam, gyakran böjtöltem. 
Fagyoskodtam és ruhátlan voltam. 
- s jelenleg: Az összes egyházakért 
való gond terhel.” (2Kor11,22-29) 
És mindez azért történt vele, mert 
Krisztusért élt és Őt hirdette. Csak 
úgy zárójelben kérdezem meg: Mi 
vállalnánk mindezt az Úr Jézusért? 
Pál vállalta, örömmel vállalta. Ezt 
írta a kolosszei híveknek: „Öröm-

mel szenvedek értetek. és testemben 
kiegészítem azt, ami még hiányzik 
Krisztus szenvedéséből, Testének 
az Egyháznak a javára” (Kol 1,24) 

Pál apostol tudta, hogy az Isten 
országáért vállalt szenvedés, sors-
közösséget jelent a szenvedő Jézus-
sal. Ezért vállalta azt örömmel!

„Ezek azok a férfiak, akik testben 
élve vérükkel öntözték Isten egy-
házának vetését: kiitták az Úr kelyhét, 
és Isten barátai lettek.” (Misekönyv) 
Példát mutatnak nekünk Isten iránti 
szeretetből. Nem becsülték sokra az 
életüket, csakhogy teljesíteni tudják 
az Úr Jézustól rájuk ruházott felada-
tot. Ami Krisztus számára fontos volt, 
azt ők is fontosnak érezték, és amit 
Ő megvetett, attól ők is undorodtak. 
Teljesen azonosultak Krisztussal. Ő 
pedig nem csalódott bennük.

A szent apostolok példáján fel-
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buzdulva, akarjunk mi is teljes 
sorsközösséget vállalni Krisztus 
Urunkkal. Ne féljünk az Őérte vál-
lalt szenvedéstől, megpróbáltatások-
tól. Ne felejtsük intő szavát: „Aki 
föl nem veszi keresztjét s nem követ 
engem, nem méltó hozzám.” (Mt 

10,38) Szent Péter és Szent Pál föl-
vette a maga keresztjét. Vegyük fel 
mi is a keresztünket és igyuk ki mi 
is az Úr kelyhét, hogy Isten barátai 
lehessünk.

/Pető Gábor atya prédikációja/

A Levél Cochabambából egy 
lábjegyzetében lyoni Iréneusz sza-
vaira hivatkozik: „Krisztus végte-
len szeretetében olyanná vált, mint 
amilyenek mi vagyunk, azért, hogy 
az Ő teljességéből részesedjünk.” 
Iréneusz alakja azért különösen 
érdekes, mert közel hoz bennünket 
a legelső keresztény hívőkhöz. A 
második században született Smyr-
na városában, Törökország nyu-
gati partján. Ott hallotta Polikárpot 
tanítani, az idős püspököt, aki János 
apostol tanítványa volt. Iréneusz 
később Lyon második püspöke lett.

Iréneusz az első olyan keresz-
tény tanítók egyike, aki gondolatait 
rendszerezte. Legfontosabb fenn-
maradt szövege Az eretnekek ellen 
öt könyve. Annak ellenére, hogy 
nehéz olvasmány, érezzük, hogy 
ma is fontos gondolatokra fekteti 
a hangsúlyt. Hitének magva azon a 
meggyőződésen nyugszik, hogy a 
láthatatlan, megismerhetetlen Isten, 
mindennek a megalkotója annyira 
szerette az emberiséget, hogy maga 
is emberré lett. Azáltal, hogy Jézus-
ban emberré lett, Isten minden em-
beri személyt oly módon akart része-
síteni a saját, örökkévaló életében, 

hogy az a törékeny, ellentmondá-
sokkal teli emberi természetün-
ket ne árassza el vagy törje össze, 
hanem teljességgel betöltse. Mind-

az ami vagyunk, kezdettől fogva 
arra hivatott, hogy minden elkép-
zelésünket felülmúlva beteljesedjen 
az Istennel való közösségben.

Iréneusz a szerzője a következő 
gyakran idézett mondatnak is: „Is-
ten dicsősége az élő ember, s az em-
ber élete Isten látása.” Egy másik 
fordítás szerint: „Isten dicsősége 
az élő ember; az ember élete pedig 

szent irÉneusz
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abból áll, hogy Istent személi.” (Az 
eretnekek ellen, 4. könyv, 20:7). 
Az „életről” alkotott fogalma teszi 
Iréneusz gondolkodását különösen 
vonzóvá. Minden ember teljes és 
igaz életre vágyik. Ha olyan sokat 
beszélnek ma az „elidegenedésről” 
és „abszurditásól”, az pontosan 
amiatt van, mert tudatosul bennünk, 
hogy valami lényeges hiányzik az 
életünkből. Valami olyan dolog, 
amit a fogyasztói társadalmak azon-
nali vágykielégítése helyett és azon 
túl kell keresnünk. Arra vagyunk 
hivatva, hogy egy olyan életben 
részesüljünk, ami egyszerűen csak 
szeretet. Isten arra vágyik, hogy 
mindenkivel osztozhasson ebben; 
ahogy Roger testvér gyakran mond-
ta: „Isten csak szeretni tud.”

A szeretet, ahogy Isten számára, 
úgy számunkra is önátadást jelent. 
Iréneusz számára karácsony nem 
csak egy gyermek születéséről 
szóló szép történet, hanem az élet 
értelmének a kulcsa: „Isten Igéje 
azért ember, és aki Isten Fia, azért 
lett az ember fiává, hogy az ember 
Isten Igéjével egyesülve és a gyer-
mekké fogadást fölfogva Isten 
fiává legyen.” (Az eretnekek ellen, 
3. könyv, 19:1). Ez teljes képte-
lenségnek tűnik, hiszen az „Is-
ten” szó definíciója hangsúlyozza, 
hogy Isten minden olyantól külön-
bözik, amit el tudunk képzelni. 
Hasonlóképpen az ember megha-
tározásakor, majdnem biztos, hogy 
korlátaink, szegénységünk, törékeny-

ségünk és halandóságunk kerülnek 
előtérbe. Mindezek azonban akadályt 
gördítenek az elé, hogy értelmet ta-
láljunk életünknek.

Iréneusz gondolatának alapja 
az a nagyon egyszerű és egyben 
csodálatos állítás, amivel Szent 
János Evangéliuma kezdődik: „Az 
Ige testté lett.” Vagy Iréneusz sza-
vaival: „Az egyetlen igaz és áll-
hatatos Mester, Isten Igéje, az Úr 
Jézus mindent felülmúló szeretetén 
keresztül olyanná vált, mint ami-
lyenek mi vagyunk, azért, hogy az 
Ő teljességéből részesedjünk.” (Az 
eretnekek ellen, 5. könyv, előszó). 
Az első keresztények mintegy ösz-
tönösen megérezték a mindenség 
egységét. Emberként mi az egész 
anyagi világgal egyek vagyunk. 
Minden létezőt a mindenség megal-
kotója, Isten szeretete alkotott és 
táplál. Isten nem csak vaktában 
gondolta el, hogy áthidalja azt a tá-
tongó mélységet, ami a fizikai vi-
lágtól elválasztja, azért, hogy a sa-
játjához hasonló életre hívhassa az 
embert. Ez már kezdettől fogva az 
Isteni szeretet tervét képezi. Isten 
úgy szeret minket, ahogy vagyunk, 
és azért, amivé válhatunk az Isten 
által felkínált közösségben. Miköz-
ben osztozunk Isten örökkévaló sze-
retetének a fényében, fölfedezzük, 
hogy valóban egy a képzeletünket 
felülmúló életre lettünk teremtve.

www.taize.fr
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HirdetÉsek
Jézus Szíve első péntekéhez a szokott módon gyóntatunk. Kérjük a kedves 

testvéreket, hogy gyónásukat ne halogassák első-péntek napjára. Megértésüket 
köszönjük!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 310.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 6 769.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

 
2016. július 9-én (szombati nap) egyházmegyei zarándoklat valósul meg 

KRAKKÓ-ba, az Isteni Irgalmasság Szentélyébe. Kérjük, hogy a zarándoklatra 
mielőbb jelentkezzenek Kacz Jankánál a 0904 515 451-es telefonszámon.

Abban az esetben, ha telített autóbusz indulna, személyenként 21.- EUR lenne 
az útiköltség.

2016. június 28-án (kedden) 18.00 órai kezdettel,vetítéssel egybekötött zene-
hallgatásra hívjuk a kedves híveket a Szent Anna-kápolnába! Az este folyamán el-
hangzik Szent II. János Pál pápa ünnepi miséje a Szent Péter Bazilikából Péter és 
Pál apostol ünnepén. Mozart: Koronázási miséjét Herbert von Karajan vezényli. 
Az ünnepi elmélkedést ft. Lépes Lóránt atya vezeti. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!
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Szabadon vál. Em
léknap

8.00 
m

agyar
15.00
18.00 

slovenská
Szent R

ozália
St. A

nna
Sv. A

nna
† Id. és ifj. János
A

D
O

RATIO
† Pavol, A

nna, Ľudovít

V
II.

1.
Piatok – Péntek

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Élő és † papokért
† M

iroslav a čl. rodiny
Tisztítótűzben szenv. lelkekért és 
a hozzátartozókért

V
II.

2.
Sobota – Szom

bat
N

ávšteva Panny M
árie

Sviatok
Sarlós B

oldogasszony
Ü

nnep

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

H
álából a sik. prom

ócióért
† Ladislav a Elena
Szűzanya szepl. szíve tisztel.

V
II.

23.
14. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

 ÉV
K

Ö
ZI

14. VA
SÁ

RN
A

P

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská
11.00 

m
agyar 

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† István és szülei
† Jozef, Júlia, M

ichal, M
ária

Stubendek cs. † és élő tagjaiért
† Szabó István, G

izella sz. Igar

a szentmisÉk rendje
2016. június 27 – július 3.

Évközi 13. vasárnap8


